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         สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ได้สร้างสรรค์ขึน้มาตามล าดบัตัง้แต่ เม่ือเร่ิมตัง้วิทยาลยั
วิชาการศึกษา สงขลา ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เร่ิมต้นจากการเก็บหนังสือบุด(สมุดข่อย)มาไว้ท่ีห้องภาควิชา
ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษาศึกษา สงขลา ต่อมาเม่ือมีจ านวนมากขึน้ รวมทัง้รวบรวมโบราณวัตถุใน
ภาคใต้ส่วนหนึ่งด้วย จึงมีการสร้างอาคารขึน้มาและตัง้ช่ือว่า “ศนูย์ส่งเสริมภาษาและวฒันธรรมภาคใต้” โดย
เม่ือวนัท่ี ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิดอาคารศูนย์
ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้  และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๓  ได้ยกระดบัเป็น สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา   
จนปัจจุบัน ก าลังหลักในการด าเนินการ คือ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาไทย การเตบิโตของศนูย์ภาษาและวฒันธรรมภาคใต้หรือสถาบนัทกัษิณคดีศกึษาในปัจจบุนัเติบโตขึน้มา
ตามล าดบัมีหนงัสือบดุ   (ปสฺุตก และโปสฺถ) และโบราณวตัถเุพิ่มมากขึน้ อนัเกิดจากการท่ีนิสิตวิชาเอกและวิชา
โทภาษาไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ก็บเป็นผลงานส่งอาจารย์  และช่วยเก็บให้อาจารย์ส่วนหนึ่งอีกด้วย 
นอกจากนีค้ณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยได้ช่วยกันในการให้ได้มาซึ่งมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมเหล่านี  ้
บางส่วนก็ซือ้ และส่วนหนึ่งก็มีผู้ บริจาค ด้วยวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอาจารย์
ภาควิชาภาษาไทย เห็นว่าท่ีเดิมไม่สามารถรองรับโบราณวัตถุท่ีมีมากขึน้ และจะขยายงานของชาติในด้าน
ศลิปะและวฒันธรรมได้พอ จึงหาท่ีบนเกาะยอเพ่ือสร้างสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา ความส าเร็จเกิดขึน้เพราะการ
ท่ีวดั และชาวบ้านบริจาคท่ีดิน และหางบประมาณซือ้ได้ท่ีดินจ านวนร่วม ๒๐ ไร่ ภายใต้การสนบัสนุนในการ
ด าเนินการเพ่ือราชการอนุมัติของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และ
นายกรัฐมนตรีสามสมัย สถาบันทักษิณคดีศึกษาจึงย้ายท่ีท าการไปอยู่ท่ีเกาะยอ พ.ศ. ๒๕๒๙ และได้รับ
งบประมาณตอ่เน่ือง ๓ ปี  พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๒  ในปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีพิธีวางศลิาฤกษ์ พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ 
เป็นประธาน พ.ศ.๒๕๓๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จทรงเปิด พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้งบประมาณสร้างอาคารนวมภูมินทร์  และ
พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ในขณะทรงด ารงพระอิสริยยศ สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ พระบรม
โอรสาธิราช ทรงเปิด ตามพระบรมราชโองการเสด็จแทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถาบนัทกัษิณคดีศึกษาจึงเป็นสถาบนัท่ีเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง
แหง่หนึง่ เป็นสถานท่ีเก็บรักษาและสร้างชีวิตชีวาทางศลิปะและวฒันธรรมไทยภาคใต้ท่ีส าคญัยิ่ง  เปรียบดัง่ 



๒ 

 
เพชรเม็ดงามของชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทย ดงันัน้จงึควรมีการดแูลอยา่งดี   ดัง่ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตรัสความว่า “การรักษาศิลปะและวฒันธรรม
(วฒันธรรม) คือการรักษาชาต”ิ 
        แนวคิดในการด าเนินงานเพ่ือสู่ความส าเร็จ เพื่อคุณค่าต่อบุคคล สังคม และเทศชาติของ
กระผมมีดังนี ้

       ๑. ความเข้าใจ และความรักผูกพัน สามัคคีเป็นพลังในการปฏิ บัติงานให้ก้าวหน้า               
ไปสู่ความส าเร็จ(ผลลัพธ์) 
            การอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมไม่ว่าจะเป็นสงัคมเล็กใหญ่ ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว จนถึงระดบัประเทศย่อม
ต้องอาศยัพืน้ฐานส าคญัดงักล่าวนี ้หากสร้างความเข้าใจ และความรักให้เกิดขึน้ได้ย่อมท าให้สงัคมดงักล่าวมี
ความเป็นอยู่ท่ีเป็นปกติสุข หลกัของการสร้างสิ่งดงักล่าวนีต้้องมีการส่ือสารท่ีดีทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม 
ด้วย   วจันและอวจันภาษา การพูดต่อหน้า การเขียนข้อความ และการส่ือผ่านเคร่ืองมือในการส่ือสารต่างๆ 
ทัง้นีท้ัง้ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว เม่ือเกิดสิ่งดงักลา่วนีม้ากพอการด าเนินงานตา่งๆ ก็จะด าเนิน
ไปได้อยา่งมีคณุภาพ ทัง้นีห้ลกัของความเท่าเทียมกนั ให้เกียรติกนั และภราดรภาพ เป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารต้องยึด
มัน่เสมอ 

        ๒. ความพร้อมรองรับการด าเนินงานของสาธารณูปโภคท่ีมีอยู่ดัง้เดิม และการสร้างใหม่ตาม
ความจ าเป็น 

               ครอบครัวหรือหน่วยงานก็ตามย่อมมีสิ่งท่ีเป็นปัจจัยในการเป็นอยู่และการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ความส าเร็จ หากไมมี่หรือมีแตอ่ยูใ่นสภาพช ารุดเสียหายยอ่มท าให้การปฏิบตัิหน้าท่ีขาดความสมบรูณ์และขาด
คณุภาพ หากมีอยู่เดิมแล้วแต่ช ารุดหรืออยู่ในสภาพท่ีเส่ือมโทรมไม่พร้อมท่ีจะใช้งานหรือรองรับการบริการได้
ย่อมท าให้การด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จได้ยาก และไม่มีประสิทธิภาพ  อันมีผลท่ีตามมาคือ ประสบ
ความส าเร็จน้อย ดงันัน้ในด้านอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่เดิมซึ่งเป็นทรัพยากรส าคญัเพ่ือประกอบการท่ีอยู่ในสภาพ
ไม่พร้อมรองรับการปฏิบตัิงาน จะต้องสะสาง ปรับปรุง บูรณะให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมในการปฏิบตัิการ และ
รองรับในการบริการ 
         ๓. พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุคนวัตกรรมและการส่ือสารด้วยเคร่ืองมือสมัยใหม่ 

               ปัจจบุนัความรู้ใหม่ ความคิดใหม่  และสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึน้มามากมาย  สิ่งเหล่านีห้ากน ามาใช้
อยา่งถกูวิธีหรือรู้จกัน ามาใช้ก็จะเกิดประโยชน์ในการด าเนินงานในหน่วยงานทกุระดบั  และหากน าความรู้ใหม่ 
ความคดิใหม ่และสิ่งประดษิฐ์ใหมใ่ห้โยงสมัพนัธ์กบัความรู้ดัง้เดมิ ความคดิดัง้เดมิ และสิ่งประดษิฐ์ 



๓ 

 
ดัง้เดมิก็จะยิ่งท าให้เกิดความสมบรูณ์ในการสร้างสรรค์งาน และผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดตามมาท่ีสมบรูณ์มากย่ิงกว่าท่ี
จะน าสิ่งใหมม่าใช้หรือด าเนินงานล้วนๆ เพราะความคิด ความรู้ หรือภูมิปัญญาดัง้เดิมนัน้มีคณุคา่ตอ่การด ารง
อยูข่องสงัคมนัน้ๆ ตลอดมา ดงันัน้พืน้ฐานความรู้ความคิดพืน้ฐานท่ีบคุลากรมีอยู่เม่ือผสมผสานกบัภูมิปัญญา
ท่ีเกิดขึน้ใหมไ่มวา่จากภายในหรือภายนอกยอ่มเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดคณุคา่ตามมาตอ่บคุคล และสงัคม  การคอย
ปรับบคุลากร และการพฒันาบคุลากรจงึเป็นเร่ืองส าคญัมาก ทัง้นัน้ทัง้นีเ้คร่ืองมือท่ีมีคณุภาพและพร้อมใช้งาน
เป็นปัจจยัหนนุท่ีต้องรองรับด้วย จงึจะท าให้บคุลากรปฏิบตังิานไปสู่เป้าหมายได้ แม้ตัง้โครงการหรือกิจกรรมไว้
ดี แตถ้่าปัจจยัดงักล่าวนีไ้ม่รองรับก็เกิดผลลพัธ์ได้ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์  หรือหลกั OKRs ท่ีหน่วยงาน
เอกชนตา่งประเทศน ามาใช้และมีการใช้อยา่งแพร่หลายในหนว่ยงานทัง้เอกชนและราชการ 

      ๔. การวิจัยและงานวิชาการเป็นส่ิงมีคุณค่าท่ีจะก้าวไปสู่การพัฒนา ความเจริญรุ่งเรือง ทัง้ของ
บุคคล สังคม และประเทศชาต ิ

           การวิจยัเป็นการศกึษาหรือท าซ า้มีล าดบัขัน้ตอนเพ่ือให้ได้ค าตอบ ด้วยการท่ีเกิดข้อสงสยัหรือปัญหา 
หรือต้องการรู้ต้องเข้าใจในสิ่งนัน้ หากเกิดภาวะเชน่นีก็้จะท าให้เกิดการวิจยัตามมา เม่ือผลงานวิจยัเสร็จก็จะได้
ค าตอบท่ีสงสยั อยากรู้อยากเข้าใจ และน าผลการวิจยันัน้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งอาจจะมีคณุคา่ทัง้ตอ่บคุคล สงัคม 
และประเทศชาติ ส่วนงานวิชาการโดยทัว่ไปท่ีเป็นลกัษณะการรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่  หรือการปฏิบตัิ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเป็นความรู้ความคิดท่ีสร้างสรรค์แล้วสรุปเอาไว้มีการถ่ายทอดด้วยการท าไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร หรือออกมาในลักษณะอ่ืนใดท่ีส่ือได้ก็เป็นงานวิชาการ เช่น หนังสือ ต ารา บทความวิชาการ วิดีโอ 
ภาพยนตร์ งานท่ีเป็นรูปธรรมตา่งๆ เป็นต้น การด าเนินการวิจยัและการสร้างงานวิชาการให้เกดขึน้จึงเป็นสิ่งท่ี
หนว่ยงานต้องมีและพฒันาให้มากขึน้ตามล าดบั แตท่ัง้นีบ้คุลากรทางด้านนีก็้ต้องมีพอในการท่ีจะผลิตงานวิจยั 
และวิชาการให้ออกมาตามท่ีต้องการ เพราะปัจจยัในการวิจยัคือผู้ ท่ีรักชอบการวิจยั และผู้ ท่ีใฝ่ใจในทางวิชาการ 

       ๕. การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ การสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม และการเสริมส่งการ
ท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม(วัฒนธรรม) และธรรมชาต ิ

           สถาบนัทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าเนิดขึน้จากฐานศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง “ภาษาและวรรณกรรมไทยภาคใต้” ซึง่เร่ิมต้นมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ เม่ือเปิด วิทยาลยัวิชาการศกึษา 
สงขลา (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ 
และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ตามล าดบั) ซึง่เรียกวา่ “ศนูย์ภาษาและวฒันธรรมภาคใต้”ด้วยการร่วมกนัด าเนินงาน
ของอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ซึ่งมี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ในขณะนัน้  (ต่อมาคือ
ศาสตราจารย์สธิุวงศ์) 



๔ 

 
เป็นหลกัในการด าเนินงาน  หน่วยงานนีท้ าหน้าท่ีศกึษาทางภาษาไทยภาคใต้ และวรรณกรรมไทยภาคใต้จาก
หนงัสือบดุ(ปสฺุตก โปสฺถ) มีการเก็บข้อมูลทางภาษาไทยภาคใต้และเก็บหนงัสือบุดจากท่ีตา่งๆ และรับบริจาค 
ครัน้ต่อมาขยายเป็นเก็บโบราณวัตถุอย่างอ่ืนในภาคใต้ด้วย  จึงมีหนังสือบุดและโบราณวัตถุมากขึน้ๆ 
ตามล าดบั จึงมีการสร้างสถาบนัทกัษิณคดีศึกษาขึน้มาสืบทอดมาจนปัจจบุนั ซึ่งเป็นศนูย์รวมของศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคใต้ท่ีส าคญัยิ่ง มีปริมาณของหนังสือบุด ฐานข้อมูลเสียงและภาพและโบราณวัตถุ เก่ียวกับ
ภาคใต้จ านวน ดงันัน้การด าเนินการ การอนรัุกษ์ สง่เสริม และเผยแพร่ และการสร้างสรรค์ศิลปะและวฒันธรรม
ให้มีชีวา จึงเป็นสิ่งท่ีต้องท า และท าตอ่เน่ืองไป เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมรดกทางศิลปะและวฒันธรรม ให้คงมีอยู่ให้รุ่น
ลกูหลานได้ภมูิใจ และศกึษาเรียนรู้ภมูิปัญญา และศิลปะและวฒันธรรมไทยภาคใต้ ของบรรพชนรุ่น พ่อ แม่ ปู่  
ยา่ พอ่เฒา่ แมเ่ฒา่ ทวด ลวด ลา และโคตรลาสืบไป 

        การท่องเท่ียวเป็นเร่ืองหนึ่งท่ีมีความส าคญัยิ่งเพราะเป็นท่ีมาของคณุค่า และมูลคา่ของหน่วยงาน ของ
ชุมชน สงัคมและประเทศชาติโดยรวม สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณ มีทรัพยากรทางศิลปะ
และวฒันธรรมจ านวนมาก ทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่ไม่น้อยสืบทอดมานานหลายปีมาก จึงเป็นปัจจยัท่ีจะท าให้การ
ทอ่งเท่ียวทางศิลปะและวฒันธรรมหรือวฒันธรรมท่ีคกึคกัเกิดขึน้ได้ไม่ยากนกั ประกอบกบัสร้างอยู่บนเกาะยอ
ตัง้อยู่ในทะเลสาบสงขลาท่ีอุดมไปด้วยธรรมชาติ ทัง้ทะเลสาบท่ีเป็นน า้สองทะเล ป่า และภูเขา จึงเป็นทนุทาง
ธรรมชาติท่ีเอือ้อ านวยต่อการด าเนินการท่องเท่ียวทางธรรมชาติผนวกเข้ากับการท่องเท่ียวทางศิลปะและ
วฒันธรรม ทัง้นีต้้องประสานงานร่วมกับชุมชนเกาะยอและพืน้ท่ีรายรอบ และขณะนีท้างจงัหวดัสงขลาก าลงั
เร่ิมการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวสงขลาและการด าเนินการให้เมืองเก่า  เมืองหวัเขาแดง และพืน้ท่ีเกาะยอ
รวมทัง้สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา และทะเลสาบเป็นมรดกโลก จึงเป็นโอกาสส าคญัท่ีสถาบนัทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ จะได้รับใช้ชาติ บ้านเมืองเพ่ือช่ือเสียง รวมทัง้มีคณุคา่ และมลูคา่สืบไป 

      ๖. การร่วมกับชุมชนเพ่ือการศึกษาภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมด้านต่างๆ เพื่อน าไปใช้
พัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาต ิ

         ชมุชนเป็นหน่วยของสงัคมขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยหลายครอบครัว ถ้าแบง่เป็นหมู่บ้าน ต าบล ก็เป็น
ชนชนขนาดใหญ่ขึน้ จนถึงระดบัอ าเภอ ชุมชนจึงเป็นฐานส าคญัในการท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆ หากชุมชน
โดยรวมมีการพฒันาก็จะท าให้สงัคมมีความเข้าแข็งตามไปด้วย และส่งผลไปถึงระดบัประเทศ บางทีชุมชนมี
คนจ านวนน้อยก็เป็นชุมชน ในชุมชนแต่ชุมชนมีพืน้ฐานของภูมิปัญญา และศิลปะและวัฒนธรรมมากน้อย
ต่างกันออกไป หากชุมชนใดมีสิ่งเหล่านีม้ากแสดงว่าชุมชนนัน้มีพืน้ฐานของบรรพชนท่ีเก่ง  มีสติปัญญาดี 
เฉลียวฉลาด จงึสร้างสรรค์ภมูิปัญญา และศลิปะและวฒันธรรม(วฒันธรรม) ท่ีโดดเดน่มีคณุคา่ไว้มาก 



๕ 

 
ชมุชนไทยภาคใต้ล้วนเป็นชมุชนท่ีเคยอยูใ่นเขตการปกครองท่ีรุ่งเรืองหรืออารยะมาก่อน คือ ตามพรลิงค์ ศรีวิชยั 
และศรีธรรมราชมหานคร(พ.ศ.๕๐๐-๑๙๐๐๐) ดังนัน้การร่วมกันสืบค้น วิจัย และศึกษาในลักษณะต่างๆ       
จงึเป็นสิ่งท่ีต้องด าเนินการ แม้วา่การด าเนินการดงักล่าวนีจ้ะมีมาก่อนแล้วพอสมควร กรด าเนินการในลกัษณะ
ต่อยอด และสืบสานต่อจากคนรุ่นก่อนจึงเป็นสิ่งท่ีต้องกระท าต่อไปอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือคณุค่า และมูลค่า     
ท่ีจะเกิดขึน้ตามมา มหาวิทยาลยัทกัษิณ ต้องพยายามด าเนินการในการวิจยั และศึกษาชมุชนในภาคใต้ให้ได้
มากท่ีสุด เต็มศกัยภาพของบุคลากร และปัจจยัสนบัสนนุท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน แต่ทัง้นีต้้องโยงสมัพนัธ์การศกึษา 
และวิจัย ไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศไทยด้วย เพ่ือได้เห็นภาพรวมของความเป็นไทยซึ่งเป็นลักษณะของ      
พหวุฒันธรรม 

        ๗. การสร้างเครือข่ายทางศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับทัง้ในและต่างประเทศ 

             เครือข่าย เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นผู้ ท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ ด าเนินไปได้ดี
และมีความส าเร็จง่ายขึน้หรือเร็วขึน้ เครือขา่ยจงึเป็นพลงัท่ีคนหรือหน่วยงานต้องสร้างเอาไว้ สถาบนัทกัษิณคดี
ศกึษา มีเครือข่ายชมุชนในเกาะยอในลกัษณะตา่งๆ ทัง้ บคุคล กลุ่มบคุคล หน่วยงานรัฐ และเอกชน เครือข่าย
ชมุชนดงักล่าวจะมีการเอือ้เฟือ้ช่วยกนัศกึษาค้นหาภูมิปัญญา และศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีคณุคา่ในการท่ีจะ
สร้างคณุคา่ และมลูคา่ เพ่ือเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความอยู่ดีมีสขุ และความมัน่คงในการด ารงอยู่ในสงัคมเกาะยอ 
ชมุชนต่างๆ ในภาคใต้และหน่วยงานรัฐเอกชนท่ีมีอยู่จะประสานงานสร้างความร่วมมือให้มากท่ีสดุ รวมทัง้ใน
ระดบัประเทศ และระดบัตา่งประเทศ ตามศกัยภาพและปัจจยัหนนุท่ีจะด าเนินการได้ 

        ๘. การประชาสัมพันธ์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านส่ือทุกรูปแบบ 

             การประชาสมัพนัธ์เป็นหวัใจในการท าสิ่งตา่งๆ การด าเนินงานโครงการของหน่วยงาน  และสถานท่ี
ความดีเด่นความงามของหน่วยงายงาน หากอยู่โดยมิได้มีการประชาสมัพนัธ์ก็จะไม่เป็นท่ีรู้จกั ไม่เป็นท่ีสนใจ
ของบคุคลและสงัคม แตใ่นการประชาสมัพนัธ์นัน้จะต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง ไม่ประชาสมัพนัธ์
เกินจริงซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียตามมาในภายหลัง สถาบนัทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีสิ่งดีมี
คณุคา่อยูม่ากมายท่ีควรจะได้ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้กนัให้มากขึน้ไม่ว่าหนงัสือบดุ(ปสฺุตก)ท่ีมีอยู่จ านวนมาก
ท่ีล้วนมีคุณค่ายิ่ง พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถานท่ีรวบรวมโบราณวัตตุภาคใต้มากมาย สินค้าของท่ีระลึก 
ธรรมชาติและภูมินิเวศท่ีงดงามยิ่งบนเกาะยอ อีกทัง้สองช่วงสะพานติณฯตอ่ไปยงัสวนประวตัิศาสตร์ป๋าเปรม 
และอ่ืนๆ อีก  สิ่งตา่งๆ ล้วนมีคณุคา่ยิ่งเหลา่นีจ้ะต้องประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ด้วยส่ือทกุรูปแบบ ไมว่า่ส่ือจะ 
 

  



๖ 

 
เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทศัน์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ การด าเนินการเช่นนีจ้ะท าให้ทัง้   
ชาวไทยและตา่งประเทศได้รู้จกั สถาบนัทกัษิณคดีศึกษามากยิ่งขึน้ไปอีก อนัจะเป็นท่ีมาของคณุคา่ของความ
เป็นสถาบนัทกัษิณคดีศกึษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ คนไทย และประเทศไทย ส่วนรายได้หรือมลูคา่ก็จะติดตาม       
มาเองอยา่งแนน่อน 

                                                                                                                                    
 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตัง้สง่าบนเกาะยอ 

สะพานติณฯ ช่วงสองต่อ  พาสวยหล่อสู่สวนป๋าเปรม 

สืบพงศ์ ธรรมชาติ 


